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ŠKOLNÍ EKOTÝM
Irena Hanžlová - koordinátorka EVVO
Hana Andreasová - autistické t ídy a vyu ující pracovního vyu ování
Miriam Zhálková - t ídy speciální školy
Helena Pávová - t ídy prvního stupn a osobní asistentky
Lenka Chvojková - t ídy druhého stupn
Martina Pelcová - provozní pracovníci
Andrea Pet íková - 8. A
Michal Dudy - 7. B
Do školního ekotýmu byli ve spolupráci s vedením školy vybráni vyu ující z jednotlivých sou ástí
školy, dále zástupkyn pedagogických asistentek, provozních pracovník a reprezentanti žák ze dvou
zných t íd.
Ekotým se v kompletním složení schází jednou za dva m síce. Úkolem sch zky je zhodnocení všech
ekoakcí, které byly b hem uplynulých dvou m síc ve škole realizovány. Sledujeme pln ní úkol
Ak ního plánu EVVO. Na základ získaných informací formulujeme záv ry a úkoly pro další období.
Ze sch zky po izujeme zápis, který koordinátorka EVVO p edá vedení školy a jednu kopii založí
do své dokumentace.
Mimo pravidelné sch zky se operativn setkává koordinátorka EVVO se žákovskými leny ekotýmu,
kte í pr žn plní aktuální úkoly (kontrola vyv šování informací ve t ídách, pomoc s prací t ídních
ekohlídek, monitorování t íd ní odpadu a sb ru bioodpadu, hlášení do školního rozhlasu…). Aktuáln
podle pot eby se setkávají lenové ekotýmu z ad žák s t ídními ekohlídkami a probírají problémy,
jež se v jejich práci vyskytly. Na sch zce je p ítomna i koordinátorka EVVO, která d tem pomáhá
s ešením obtížných situací.
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